
Tecnologia superior de filtragem para motores de trabalho pesado.

Nada protege como a Fleetguard®.



SOMOS A CUMMINS.
NÓS ENTENDEMOS DE MOTORES.
Não se deixe enganar por seguidores da indústria: a Cummins 

Filtration é a única fabricante de filtros que também faz parte de 

uma fabricante de motores. A Cummins Inc. é uma fabricante 

de pós-tratamento de sistemas de combustível, filtros, motores 

e turbo-compressores. Como parte dessa família, a Cummins 

Filtration é uma das únicas empresas de filtragem do mundo que 

possuem capacidades internas de produção de mídia de filtro. 

Somos a única fabricante de sistemas de filtragem capaz de aliar 

essa experiência diretamente ao conhecimento necessário para a 

proteção ideal de motor a diesel.

Nós sabemos exatamente como fornecer a melhor proteção 

do seu motor. Nossa tecnologia tem sido comprovada com 

milhões de km e centenas de milhares de horas, tanto por meio 

de análises operacionais de motores em laboratórios quanto 

em situações reais. Como parte da Cummins, oferecemos a 

vantagem de desenvolver nossos produtos juntamente com o 

desenvolvimento de cada motor, testando suas capacidades em 

dezenas de ambientes de teste de motores e ensaios de campo 

em todo o mundo. Enquanto outros tentaram imitar nossa mídia 

premiada StrataPore™ em seus filtros, continuamos a promover 

nossa mídia para o próximo nível de desempenho com nossa 

moderna mídia de nanofibras, a NanoNet®.



LIDERANÇA EM TECNOLOGIA DE MÍDIA
Celulose convencional

(tamanho de fibra de 10 a 60 mícrons)

Em uso desde a origem das mídias de filtração plissadas.

Microfibras poliméricas StrataPore
(tamanho de fibra de 1 a 20 mícrons).

Foi a pioneira a propiciar aplicações de combustível e lubrificantes  
de elevado desempenho no meio da década de 90.

Nanofibras poliméricas NanoNet e NanoForce
(tamanho de fibra de 0,1 a 1,0 mícron  

ou de 100 a 1.000 nanômetros).

Abriu a porta para aplicações de combustível, lubrificação 
e filtro de ar de maior desempenho desde 2011.

Representa um PONTO DE 10 MÍCRONS.

Com a introdução da mídia NanoNet, nossas fibras são agora 
inteiramente submicrométricas em camadas específicas e podem 
até chegar a um tamanho médio de 0,25 mícron. Para termos uma 

ideia em perspectiva, um cabelo humano tem aproximadamente 
70 mícrons. Isso é 10 vezes maior do que a fibra StrataPore e pelo 
menos 100 vezes maior que o tamanho da fibra da mídia NanoNet.
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ALÉM DO TESTE-PADRÃO

Méritos do filtro Filtro OEM Filtro universal

Atende aos requisitos dos OEM SIM NÃO

Desenvolvido em conjunto com o OEM do motor SIM NÃO

Utiliza a mídia polimérica contínua Premium 
(elimina a possibilidade de liberação de fibra curta no motor)

SIM NÃO

Utiliza mídia Premium 100% livre de vidro SIM NÃO

É completamente livre de celulose/papel SIM NÃO

O tubo Premium central com lateral limpa não contém 
ferrugem/metais SIM NÃO

Melhor filtro para lidar com vibrações reais do motor SIM NÃO

Homologado e garantido pela Cummins SIM NÃO
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Ao verificar o gráfico, pode-se notar que ambos os filtros atendem ao nível de exigência do 
sistema de combustível OEM do início do teste; no entanto, apenas pouco tempo depois, 
verifica-se como os dois filtros rapidamente tendem para direções opostas à medida que a 
vibração aleatória é introduzida. Ao longo do teste de 400 minutos (simulando um intervalo 
de serviço completo para esses filtros de combustível), o filtro Fleetguard ainda mantém 
uma alta eficiência de remoção de partículas para satisfazer o requisito de limpeza de 
combustível OEM, enquanto o filtro ajustável está deixando quase 6x mais contaminação 
na saída do filtro.

Possivelmente você já viu declarações formuladas pelos nossos 
concorrentes, os quais alegam que seus filtros de combustível 
alcançam um nível de desempenho superior ao nosso. Porém, deixam 
de mencionar que estavam testando seus produtos Premium e 
de elevado preço comparando aos nossos filtros de celulose mais 
antigos, em vez de nossa tecnologia mais recente, projetada para 
proteger os sistemas de combustível da HPCR – uma comparação 
pouco justa, não é mesmo?

Decidimos replicar o teste de um concorrente com base nas 
informações que coletamos em seus gráficos, comparando o seu 
filtro Premium a um filtro Fleetguard NanoNet e os resultados são 
reveladores. Nosso teste é projetado para medir a eficiência de 
remoção de contaminantes de um filtro sendo submetido a vibrações 
simuladas do motor em situações reais, iguais àquelas a que um filtro 
seria submetido em um motor em determinado equipamento.

Para nós, os resultados falam por si mesmos. Lembre-se, os filtros 
Fleetguard são projetados, desenvolvidos e validados durante milhares 
de horas e milhões de km juntamente com o desenvolvimento dos 
motores Cummins, tudo para garantir o melhor desempenho e 
proteção. Nada protege como a Fleetguard.
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COMPARAÇÃO DA TECNOLOGIA DE MÍDIA 
(AS FOTOS SÃO MOSTRADAS COM IGUAL AMPLIAÇÃO)

Filtro universal com muitas fibras soltas
•  A mídia universal utiliza “tecnologia de fabricação de papel”, onde somente fibras curtas 

picadas podem ser utilizadas.

•  Pontas de fibras de vidro quebradiças que foram picadas e quebradas são facilmente 
vistas como mostra a foto à esquerda.

•  Pedaços de fibra podem ser liberados do filtro e entrar em áreas críticas no sistema do 
motor e causar desgaste prematuro.

•  As fibras soltas se deslocam e liberam partículas sob condições dinâmicas, tais 
como vibrações e surtos de combustível, significando que menos contaminantes são 
introduzidos durante a vida útil do filtro.

Filtros genuínos de fábrica e de reposição  
com fibras contínuas e incorporadas 
•  Fibras 100% poliméricas e contínuas são formadas a partir de um processo próprio de 

produção.

•  Mídias completamente livres de vidro significam que as fibras NanoNet não se deterioram 
com o tempo e não danificam o motor.

•  As fibras se aderem em cada junção e proporcionam melhor rigidez, sem se afastarem 
durante a vibração e picos de vazão, significando que o contaminador se mantém 
inalterado durante a vida do filtro.



•  Projetado para fornecer ao seu motor combustível que atenda 
ao nível de limpeza ISO 12/9/6* sugerido pelo fabricante do 
equipamento de injeção de combustível (FIE).

•  Mídias sintéticas com multicamadas, 100% poliméricas, 
significam resistência extrema à saturação e degradação ao 
longo do tempo.

•  Melhor na proteção de injetores contra a liberação de partículas 
capturadas durante a onda de vibração e em picos de 
combustível no motor constatados em ambientes operacionais 
reais. Esse nível de proteção permite que injetores de 
combustível atuem como novos durante sua vida útil.

•  Pode estender os intervalos de manutenção, manter alta 
eficiência, reduzir custos de manutenção e tempo de 
inatividade.

•  Comprovado em milhões de km e centenas de milhares de 
horas de testes no campo.

COMBUSTÍVEL

TECNOLOGIA PATENTEADA
DE FILTRAGEM GENUÍNA.

*A ISO 12/9/6 é o meio adequado de comunicar a contaminação por partículas de fluido conforme a metodologia de limpeza 
de fluido ISO 4406. A ISO 12/9/6 é um exemplo do nível de limpeza do combustível especificado por alguns fabricantes FIE e 
corresponde a contagens de 4.000 partículas por 100 ml em > 4 mícrons-C, 500 em > 6 mícrons-C e 64 em > 14 mícrons-C.



TECNOLOGIA PATENTEADA
DE FILTRAGEM GENUÍNA.

•  Melhora o desempenho do fluxo de óleo em temperaturas frias, 
resultando em economia de combustível total.

• Capta e retém os contaminantes reais possivelmente danosos ao motor.

•  Seu design e integridade estrutural permitem a máxima capacidade na 
retenção de contaminantes.

•  O LF14000NN detém entre 11 e 24% mais contaminantes do que os 
filtros universais produzidos pelos concorrentes.

•  Fornece alta eficiência devido às características de desempenho da 
seção de contorno da mídia NanoNet.

•  As mídias de filtro de nanofibras fornecem 99,99% de eficiência em 
filtração; a melhor proteção disponível para seu motor.

•  3x a proteção do motor vs filtros convencionais; redução quantificável 
em partículas de desgaste.

•  Intervalo prolongado de manutenção - durabilidade alcançada 2x 
maior versus filtro de ar convencional; menos trocas de filtro de ar.

•  Construção robusta, reforçada com mídia de nanofibras; proteção 
confiável do motor.

•  Geometria plissada avançada, espaçamento e estabilização; proteção 
superior ao motor e filtro com vida útil mais prolongada.

LUBRIFICANTE 

AR
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A experiência de nossos clientes proporcionou mais tempo de 
atividade com os filtros exclusivos de nanofibras Fleetguard, mas caso 
ainda reste alguma dúvida, esteja certo de que a Cummins Filtration 
dispõe da melhor garantia na indústria. No caso de um improvável 
problema no seu filtro, nós não apenas o substituiremos, mas também 
restauraremos seu motor e seus componentes em caso de danos.

Isso que é investir nosso dinheiro onde nossa mídia está.

Pergunte a si mesmo - Você se sente confiante com filtros universais que são testados apenas com base em padrões 
convencionais da indústria? Ou prefere filtros desenvolvidos, testados e comprovados pela única empresa de filtros que é parte de 
uma empresa de motores?

Com tecnologia de filtragem patenteada líder na indústria, a Cummins Filtration tem a confiança de uma ampla gama de OEMs  
pelo máximo desempenho e proteção para equipamentos em todo o mundo.

Nada protege como  
a Fleetguard.


